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Nieuwsbrief juni 2019 
 

 

 

 

 

 
  Beste ouder(s), verzorger(s)  

We willen u graag op de hoogte houden van het nieuws en de 

belevenissen van SBO de Welle. U ontvangt daarom elke maand 

deze nieuwsbrief. 

Inhoud: 

- Voortgang bouw/verbouw Winkelsteeg 

- Nieuwe website 

- B6-4all teamcursus 

- Schoolkamp Ameland 

- BSO-light 

- Streetwise locatie Winkelsteeg 

- gezonde school vignet 

 

 

 

7-6-2019 

Schoolsportdagen groepen 

7 en 8  

 

11-6-2019 

Studiedag, leerlingen vrij 

 

13-6-2019 

Schoolreisje Hellendoorn 

voor de groepen 6 en 7 WS 

en TL 

 

14-6-2019 

ANWB Streetwise op locatie 

TL 

 

20-6-2019 

Schoolfotograaf  

 

3-7-2019: 

Studiedag, leerlingen vrij 

 

9-7-2019 

Afscheidsavond 

schoolverlaters 

 
 

 

Nieuwe website: 

Vanaf maandag 3 juni is de 

nieuwe website van SBO de 

Welle online gegaan.  

www.sbodewelle.nl  

Hierop kan men de 

informatie vinden van onze 

school. De site wordt nog 

her en der aangepast zodat 

deze optimaal kan worden 

gebruikt.  

We zijn erg tevreden en we 

zijn benieuwd wat u als 

ouders van de site vindt! 

 

 

 

 

 

 

Voortgang van de bouwwerkzaamheden  

Misschien heeft u het gelezen in de krant? Er stond een mooi artikel 

over SBO de Welle: Prikkelarme lokalen, een grote keuken en een 

dierenboerderij. De fusiebasisschool De Welle krijgt vorm. Een 

veilige haven voor 225 leerlingen en 50 personeelsleden. 

De dierenboerderij aan de achterzijde van het gebouw krijgt een 

nieuw jasje. “Dieren hebben een rustgevende uitwerking op 

kinderen en vergroten hun verantwoordelijkheidsgevoel”. 

 

 

 

Taymiro en Jan van de locatie  

Thorbeckelaan hebben alvast  

een kijkje genomen op de  

Winkelsteeg. Ze vonden het erg 

mooi en groot worden! 

 

http://www.sbodewelle.nl/
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   Nog meer de Welle nieuws 

 
 

B6-4all teamcursus  

 

Dinsdagavond 21 mei heeft het hele team de aftrap  

gehad van de B6-4all cursus.  

B6-4all (basics for all) is een traject voor een krachtig  

pedagogisch klimaat waarbij we streven naar sociale  

veiligheid voor iedereen. Het is een school- 

brede aanpak die gericht is op het bevorderen van  

goed gedrag binnen de school. Er is veel aandacht  

voor positief gedrag. Vanuit onze waarden veiligheid, 

respect en verantwoordelijkheid worden gedrags- 

verwachtingen gemaakt. Zo weten alle leerlingen (en  

leerkrachten) wat er van ze verwacht wordt. 

Alle medewerkers in de school worden  

getraind in het leren bekrachtigen van het gewenste  

gedrag. 

 

Schoolkamp Ameland 
We hebben een fantastisch kamp gehad op Ameland. Drie dagen prachtig weer en wat was het 

mooi aan de zee!  

Lekker met je voeten in het zeewater en een aantal waterratten durfden het aan helemaal in het 

water te duiken!  

We hebben ons erg goed vermaakt in de duinen en mooie dingen bekeken.  

Een aantal stoere fietsers zijn helemaal naar de vuurtoren gefietst en een andere groep hebben 

allerlei zeediertjes ontdekt op het strandgebied het Oerd.  

En de boottocht heen en terug was al een belevenis op zich, we waren echt op vakantie! 

We willen alle kinderen bedanken voor hun gezellige humeur, goede inzet en plezier. 
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BSO-light 
 

Dit schooljaar hebben veel kinderen mee kunnen doen aan de BSO-

light. Het wordt georganiseerd door De Klup en SBO de Welle TL. Er 

zijn dit schooljaar vier groepen van 14 kinderen gestart en steeds 

waren er meer aanmeldingen dan er plaats was.  

Maandagmiddag, direct na schooltijd is er voor de deelnemers eerst 

wat te eten en drinken. Daar horen ze hoe de groepjes zijn 

ingedeeld en gaat de helft sporten en de andere helft iets creatiefs 

doen. Na een uurtje wisselen de groepen van activiteit. Na twee uur 

gaat iedereen weer voldaan naar huis. De kinderen vinden het heel leuk om met andere 

kinderen van hun eigen leeftijd te spelen, sporten, koken en knutselen. Volgend schooljaar 

aan de Winkelsteeg gaan we ons best doen om het weer te organiseren.  

 

 

Streetwise 
 

Streetwise is op vrijdag 24 mei op de WS 

geweest voor alle groepen en komt op 

vrijdag 14 juni op TL. Om kinderen beter te 

leren omgaan met het drukker verkeer, 

heeft de ANWB het programma Streetwise 

ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk 

én leerzaam verkeerseducatieprogramma, 

dat zowel scholen als ouders helpt bij het 

verkeersvaardig maken van kinderen. 

Professionele instructeurs komen een 

ochtend naar de school en geven 

verkeerstrainingen op maat. Ook heeft de 

ANWB tips voor ouders, als ouder wil je er 

immers ook aan bijdragen om je kind veilig te leren omgaan met de gevaren in het verkeer. 

Ook groep 4/5 van de Winkelsteeg heeft meegedaan met Streetwise. We hebben ervaren 

hoelang de remweg kan zijn. Goed uitkijken dus!!! Iedereen kwam aan de beurt, geweldig!! 
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Gezonde school vignet 
 

Hoera! We hebben weer het vignet voor de gezonde school mogen ontvangen.  

Op dinsdag 21 mei is er op de Welle TL een audit uitgevoerd, Anneke en Wim 

hebben onze school gepresenteerd. 

Op basis van de audit is de school op Themacertificaat Bewegen en Sport 

positief beoordeeld. Om dit certificaat te kunnen halen, moest er op de Welle 

een naschools sportaanbod gecreëerd worden. In samenwerking met De Klup 

werd een pilot gestart, waarbij iedere week een crea- en een sportactiviteit in 

combinatie werd aangeboden: BSO-light. Hierover kunt u in deze nieuwsbrief 

lezen. 

De beoordelaar was van mening dat de school een mooi aanbod van bewegen en sport heeft en dit 

aanbod in de toekomst graag verder wil ontwikkelen. Ze heeft er alle vertrouwen dat school blijft 

werken aan het aanbod bewegen, sport en gezondheid, omdat school het belang hiervan voor de 

kinderen inziet. 
 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van 

de gezondheid van hun leerlingen. 
 

 

  

 

 

Gezond koken hoort ook bij de gezonde school 
 

Kinderen van SBO de Welle leren tijdens de kooklessen over gezond 

eten en hoe dit te maken.  Daarnaast is er veel aandacht voor 

beweging.  

En wat zijn we trots als gezonde school wanneer Dawid zijn 

zelfgemaakte gezonde traktatie presenteert. 
 

 

 

 


